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Sammanfattning    
 
Ungefär 14 procent av den svenska befolkningen utgörs av invandrare. Studier visar att 
många invandrare är utsatta i samhället då de kommer till ett nytt land. Denna utsatthet 
kan vara språksvårigheter, arbetslöshet, rasism och diskrimination. I samband med att 
invandringen ökar i Sverige ökar även sannolikheten att man som sjuksköterska 
kommer i kontakt med patienter med annan kulturell bakgrund. På så sätt kan det uppstå 
det kulturkrockar i mötet med invandrarpatienter. Sjuksköterskans roll är därmed väldig 
viktig i mötet med invandrarpatienter. För att mötet ska bli bra bör sjuksköterskan 
erhålla goda kunskaper om andra kulturer. Syftet med denna litteraturstudie är att 
beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med annan kulturell 
bakgrund.  
 
I vår metod har vi använt oss av 15 kvalitativa studier där sjuksköterskors upplevelser 
har belysts genom intervjuer. Studierna har vi funnit genom diverse databaser. Sedan 
har vi analyserat studierna steg för steg utifrån Fribergs (2006) analysbeskrivning.  
 
I resultatet ledde de analyserade artiklarna fram till sex kategorier: (1) Språket är ett 
hinder, (2) Tolken kan vara både en tillgång och ett hinder, (3) Anhöriga på både gott 
och ont, (4) Olika kulturella föreställningar skapar utmaningar, (5) Kunskapen om andra 
kulturer är bristfällig, (6) Fördomar har betydelse. I diskussionen beskrivs olika 
strategier som sjuksköterskor kan tillämpa för att komma över språkliga hinder. Det 
framkommer även att kunskapen hos sjuksköterskor är något som bör förbättras, detta 
genom att införa transkulturell omvårdnad i sjuksköterskeutbildningens kursplan. 
Sjuksköterskor bör även ha förståelse för invandrarpatienters behov och önskan om att 
ha sina anhöriga närvarande under en sjukhusvistelse.  
 
Nyckelord: Nurses´ experiences, cultural diversity, transcultural nursing, health care 
staff perspective, ethnic minority patients, encounter 
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INLEDNING 

Frustration, fördomar, stress, förvirring och hjälplöshet är något som sjuksköterskor kan 
uppleva i samband med vårdandet av patienter med annan kulturell bakgrund. Då vi 
idag lever i det mångkulturella Sverige kommer vi som sjuksköterskor med stor 
sannolikhet att möta patienter med annan kulturell bakgrund. Det kan vara människor 
som tillhör landets urbefolkning, turister som är på besök i Sverige eller människor som 
har emigrerat till Sverige och ser på Sverige som sitt nya hemland. Att arbeta med 
invandrare inom vård och omsorg kan göra att man möter människor med en 
annorlunda syn på familjerelationer, barnuppfostran och relationer mellan kön, vilket 
ibland kan upplevas som en utmaning och bidra till att vårdpersonal känner en osäkerhet 
vid dessa möten. 
 
Vi har valt att skriva om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med annan 
kulturell bakgrund på grund av att vi personligen under våra verksamhetsförlagda 
studier bevittnat att sjuksköterskor i samband med vård av invandrare blivit frustrerade, 
irriterade och osäkra och detta har orsakat störningar i vårdrelationen.  
 
BAKGRUND 

Enligt Migrationsverket (2007) invandrar varje år tusentals människor till Sverige. Den 
senaste statistiken visar att det under 2006 invandrade ungefär 78 700 personer till 
Sverige. Enligt Statistiska Centralbyrån (2006) var antalet personer som var födda 
utrikes och personer som hade två föräldrar som var födda utomlands totalt 1, 4 
miljoner under 2005 och det är ungefär 14 procent av den svenska befolkningen. 
Begreppet invandrare har olika betydelser, men definieras enligt Nationalencyklopedin 
(2007) så här: 
 
”Invandrare är person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en 
längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år. Begreppet invandrare 
förekommer inte i utlänningslagen. Det är opreciserat, varför det inte går att uttala sig 
om antalet invandrare utan att ange om man avser personer som är utländska 
medborgare, utrikes födda eller medlemmar av andra generationen inflyttade (dvs. 
personer som själva är födda i Sverige men med minst en utrikes född förälder)”.  
 
Människor med utländsk härkomst som kommer till Sverige kommer mer eller mindre 
att etablera sig i det svenska samhället antingen via arbetsmarknaden, via skola eller via 
sjukvården och på så sätt kommer vi som sjuksköterskor med stor sannolikhet att 
komma i kontakt med människor från andra kulturer än vår egen.  
 
Enligt Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) är kultur en process, någonting som 
man som människa bygger i sin vardag. Den kulturella bakgrunden ger oftast en religiös 
tro, språk, traditioner, attityder och så vidare, fast på ett eget unikt och individuellt sätt 
under livets gång. Varje individ kan också avvisa en del kulturella traditioner och skapa 
nya traditioner eller ta till sig av andra kulturer. När personer från en annan kulturell 
bakgrund invandrar till ett annat land kan det på grund av närkontakten med nya idéer 
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och regler leda till förändringar i tankesätt samt uppträdande. Hanssen (1998) skriver att 
kulturen fungerar som en refererande ram som går från en generation till en annan. 
Människan kan strukturera sin omgivning genom att använda kulturen som ett 
tankeunderlag. Vilken bild människan får av sig själv eller av världen är beroende på 
kulturen. Kulturer kan också krocka och enligt Nationalencyklopedin (1993) är 
kulturkrock en psykologisk reaktion som uppstår hos människor som vistas i en 
främmande kulturell miljö. Möten med andra kulturella regler, normer och värderingar 
kan orsaka osäkerhet och förvirring. Reaktioner i samband med en kulturkrock är 
vanligtvis rädsla och nedsatt tolerans mot värdkulturen.  

Invandrares utsatthet 

Studier enligt Lipson och Meleis (1983) visar att migration ofta innebär en förlust av det 
sociala nätverk som människor är beroende av för att kunna känna samhörighet i ett 
samhälle. Förlust av detta leder till att invandrare ofta genomgår en social 
disorganisation på grund av ankomst till ett nytt samhälle, där de förmås etablera sig i 
ett nytt liv och samtidigt anpassa sig efter nya normer och regler, vilket i sin tur kan 
leda till upplevelse av utanförskap och låg social status i samhället. Enligt Bollini och 
Siem (1995) blir det svårare för invandrare att anpassa sig efter det nya samhället då de 
möter motgångar i det nya samhället, såsom språksvårigheter, arbetslöshet, rasism och 
diskrimination, vilket gör att de blir en utsatt grupp i samhället. Hultsjö och Hjelm 
(2005) skriver att invandrare kan vara extra utsatta på grund av att de har tvingats lämna 
sitt land och har ofta med sig traumatiska upplevelser från hemlandet som exempelvis 
krig, avrättningar och tortyr. Möjligheten att anpassa sig till det nya samhället och de 
annorlunda kulturella normerna om hälsa och sjukdom kan påverka deras 
välbefinnande. Kristoffersen et al., (2005) skriver att när invandrare kommer till Sverige 
så försöker några att ta del av den nya kultur de möter medan andra försöker att hålla 
fast vid sin egen kultur. En del kan bli utsatta för grupptryck och har förväntningar på 
sig från landsmän, klasskamrater eller arbetskamrater. Den kulturella bakgrunden kan 
påverka exempelvis vilka tankar patienten har om sitt sjukdomstillstånd samt 
förväntningar på hälso- och sjukvården i Sverige. Enligt Ekblad, Janson och Svensson 
(1996) visar Socialstyrelsens rapport från 1995 att invandrarna är en utsatt grupp som på 
flera sätt lever under svåra förhållanden vilket leder till ökad risk för ohälsa. Utsattheten 
kan vara bland annat utanförskap, arbetslöshet och dåliga ekonomiska förhållanden. 
 

Sjuksköterskans roll i mötet med patienten  

Som sjuksköterska har man en viktig roll i mötet med patienten. Då är kunskap om 
andra kulturer ytterst viktigt för att man ska kunna möta patienter med en annan 
kulturell bakgrund. Man bör inte ha fokus på det främmande så att man glömmer bort 
det individuella och unika med varje patient. Patienten ska inte behöva vara en 
representant för sin egen folkgrupp utan ska ses som en enskild individ (Kristoffersen et 
al., 2005). Att ha ett gott bemötande mot varje patient oavsett bakgrund är oerhört 
viktigt i vårdande sammanhang. Gott bemötande innebär att skapa en förtroendefull 
relation till patienten, där dennes värdighet värnas genom sjuksköterskans öppenhet, 
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förståelse, lyhördhet och respekt. Detta innebär att bemöta patienten på ett sätt som inte 
kränker dennes värdighet genom att ge utrymme, och bekräfta för patienten att han/hon 
har rätt att vara den unika person som han/hon är. På så sätt blir sjuksköterskan en 
tillgänglig trygghetsbas för patienten vilket gör att patienten känner sig välkommen och 
därmed kan inleda en trygg relation med sjuksköterskan. För att detta ska vara möjligt 
är det viktigt med en god vårdrelation. Vårdrelationen utgör det centrala i omvårdanden 
vilket är utrymmet där vårdandet äger rum. Minsta störning i vårdrelationen kan avgöra 
om omvårdanden blir positiv eller negativ (Wiklund, 2003). Det som kännetecknar 
vårdrelationen är ett professionellt engagemang där vårdaren inte ska få ut något för 
egen del. Vårdrelationen kännetecknas av ett naturligt förhållningssätt vilken är 
opåverkad av den personliga förförståelsen av vårdaren. (Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud, Fagerberg, 2003). Studier visar att sjuksköterskans bristande förståelse och 
insikt gällande andra kulturer kan bidra till osäkerhet hos sjuksköterskan vid mötet med 
invandrarpatienter, vilket kan leda till svårigheter i att skapa en god vårdrelation med 
patienten (Boi, 2000; Halligan, 2006; Lundberg, Bäckström & Widén, 2005). 
 
PROBLEMFORMULERING 

Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle där vi som sjuksköterskor kommer att möta 
vårdtagare som har en annan kulturell bakgrund. Dagligen besöks vårdcentraler, kliniker 
och vårdinstanser av människor med annan kulturell bakgrund. Dessa kulturmöten inom 
vård och omsorg börjar allt mer ses som ett problematiskt förhållande som kräver 
lösningar. Många som arbetar inom vårdyrken upplever ibland ett dilemma i vård av 
patienter med annan kulturell bakgrund. Ofta uppstår det kulturkrockar vilket medför 
instabilitet i vårdrelationen.  
      
Då sjuksköterskan inte har förståelse för och insikt i andra kulturer kan detta medföra en 
osäkerhet för sjuksköterskan i mötet med invandrarpatienter. Mycket kan gå fel i detta 
möte då värderingar kan kollidera och hinder kan uppkomma i samband med vårdandet. 
Detta är problematisk och kan medföra en bristfällig omvårdnad. Sjuksköterskor har en 
viktig roll i mötet och vid vård av patienter med en annan kulturell bakgrund. Därför 
behövs kunskap om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med en annan 
kulturell bakgrund.  
 

SYFTE 

Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med annan 
kulturell bakgrund.  
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METOD 

Vi har utfört en litteraturstudie av vetenskapliga kvalitativa studier. Analysen av 
artiklarna skedde med utgångspunktspunkt från Fribergs modell (2006).  

Litteratursökning 

För att kunna besvara vårt syfte gällande sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
patienter med annan kulturell bakgrund utgick vi från kvalitativa studier där 
sjuksköterskor hade blivit intervjuade gällande deras upplevelser.  
 
För att finna svar på vårt problem påbörjade vi vår sökning genom att använda oss av 
högskolans databaser. Databaser som vi använde oss av var Cinahl, Blackwell Synergy, 
Medline/Pubmed samt Academic Search Elite. Dessa sökningar gjordes under följande 
tillfällen: 15/10-07, 17/10-07, 18/10-07. Cinahl och Medline/Pubmed valde vi med 
anledning av att dessa databaser är inriktade på artiklar med vårdvetenskapligt och 
medicinskt innehåll. Blackwell Synergy valde vi med anledning av att det är en fulltexts 
databas vilket underlättade tillgången till artiklarna. Sökningarna blev begränsade med 
peer-reviewed och vi använde oss av fältsökningar. Sökord vi använde var transcultural 
care, transcultural nursing, cultural diversity, cross-cultural care, experiences, minority 
patients, health care staff perspective, diversity samt encounter. Dessa ord sökte vi både 
som enskilda ord men också i kombination med varandra. Sökorden gav oss ett stort 
urval av artiklar där en del exkluderades och andra inkluderades. De artiklar som 
exkluderades blev exkluderade med anledning av att de inte kunde besvara vårt syfte 
lika bra som de inkluderade artiklarna. Med hjälp av de inkluderade artiklarnas 
referenslistor kunde vi hitta ytterligare artiklar. Artiklarna från referenslistorna fann vi 
genom att söka på tidskriftens titel, volymnummer och sidnummer via 
Högskolebibliotekets hemsida. Slutligen valde vi ut 15 artiklar vilka ingår i analysen. 
De 15 artiklarna vi analyserade finns redovisade i bilaga 1.  

Analys 

Studier som har valts ut för analys bör läsas igenom flera gånger för att läsaren skall få 
en helhet av studien och dess handling. Sedan ska man sammanställa studiernas resultat 
och avskilja data från sitt sammanhang och förklara det som en annan definition. Med 
detta menas att man uppdelar texten i delar som är meningsbärande. Sedan ska man 
kategorisera det som innehållet visar eller bygga teman. När man har skapat kategorier 
och teman kan man se ett mönster och återigen ska man behandla texten som en helhet 
(Friberg, 2006). 
 
I det första steget i vår analys läste vi igenom våra artiklar översiktligt för att se om våra 
artiklar kunde besvara vårt syfte. Därefter läste vi igenom artiklarnas resultat mer 
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djupgående och började markera områden på artiklarna med överstrykningspennor av 
olika färger. De områden som blev strukna med samma färg hade liknande innehåll. 
Sedan parade vi hop färgerna och fick en klarare bild av likheter och skillnader. Men vi 
valde att underlätta analysen ytterligare, detta genom att vi översatte våra artiklars 
resultat på svenska och skrev egna kategorier på varje artikel. Under hela analysens 
gång hade vi vårt syfte i åtanke.  
 
RESULTAT 

De analyserade studierna resulterade i olika kategorier som presenteras i form av 
löpande text inklusive citat från valda studier. Nedanstående tabell visar vilka kategorier 
som har skapats.  
 

        
 

Kategorier 
Språket är ett hinder 

 
 
  
 Tolken kan vara både en tillgång och ett 

hinder 

 

 
 
 Anhöriga på både gott och ont 
  
 Olika kulturella föreställningar skapar 

utmaningar  
  

Kunskapen om andra kulturer är bristfällig 
  
 

Fördomar har betydelse  
 
 

Språket är ett hinder 

Ett stort problem som framkom i flertalet av studierna var svårigheterna med att 
sjuksköterskorna och patienterna inte förstod varandra, den så kallade språkbarriären. 
Sjuksköterskorna upplevde obehag, otillräcklighet och frustration när de inte förstod 
patienten. Sjuksköterskorna upplevde det som att patienterna ofta höll med, nickade, 
eller svarade ja även om de inte hade förstått vad som hade blivit sagt (Baldonado, 
Ludwig, Barnes, Starsiak, Nemivant & Anonas-Temate, 1998; Cortis, 2004). Rädsla för 
att inte ha någon möjlighet att ge korrekt information till patienten och att deras 
instruktioner skulle missförstås upplevdes också av sjuksköterskorna (Butrin, 1992). 
Språkbarriären bidrog till att vårdandet blev mycket svårare och att det inte blev en god 
standard på vården (Halligan, 2006; Murphy & Macleod, 1993). På grund av 
språksvårigheter upplevdes det också som svårt att få en bra kontakt med patienten och 
därmed också svårt att ge individanpassad vård. Att inte kunna ge psykologisk 
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omvårdnad, det vill säga att vårda patienterna utan möjlighet att förklara vad man gör 
och varför, kändes inte lätt eftersom detta bidrog till att patienterna blev frustrerade och 
kände sig obekväma (Lundberg et al., 2005; Murphy & Macleod, 1993). Att försöka 
förstå patientens uttryck när verbal kommunikation inte var möjligt var frustrerande, 
och misstolkningar av situationer kunde ske. Det upplevdes också som svårt när 
sjuksköterskan talade med patienten och sjuksköterskan inte visste om patienten inte 
svarade på grund av språksvårigheter eller om orsaken var någon annan (Ozolins & 
Hjelm, 2003).  
 
Svårigheter med att inte kunna kommunicera blev speciellt tydliga i akuta situationer. I 
Hultsjö och Hjelms (2005) studie framkom till exempel att i ett akut skede upplevde 
ambulanspersonalen att de inte ville ta några risker så därför sände de en ambulans för 
att undersöka vad som var fel. Emellertid visade det sig att detta ofta var en onödig 
åtgärd då tillståndet hos patienten inte var så allvarligt. Detta kunde enligt 
sjuksköterskorna förmodligen kunnat undvikas om invandrarpatienterna hade 
tillräckliga kunskaper om det svenska sjukvårdssystemet. Sjuksköterskorna i Ozolins 
och Hjelms (2003) studie menar att brister i kunskap om svenskt sjukvårdssystem bidrar 
till att dessa patienter söker vård på fel ställe.  
 
På grund av språkbarriären uppstod oftast en bristfällig vårdrelation. Då språket var ett 
hinder mellan patient och sjuksköterska upplevde sjuksköterskorna att de inte fick lära 
känna patienten (Kirkham, 1998; Halligan, 2006; Murphy & Macleod, 1993; Diver, 
Molassiotis & Weeks, 2003 ). Murphy och Macleod (1993) skriver dock att en del 
sjuksköterskor upplevde att det gick bra att skapa en vårdrelation trots svårigheter. 
Sjuksköterskorna påpekade att det behövdes tid för att skapa en god vårdrelation trots 
språkbarriären. Detta genom att använda ickeverbal kommunikation, spendera tid med 
patienten och ha tålamod. Två sjuksköterskor beskriver skapandet av vårdrelation på 
detta sätt:  
 
“I think I built up quite a good relationship with him. I knew he liked me and was very 
pleased to see me, maybe because I tried so hard to speak to him” (Murphy & Macleod, 
1993, s.445). 
 
“…sometimes when she was feeling sick I would sit down with her and wait until she 
stopped being sick. By the end of the week she just wanted me to stay there. She would 
grab a hold of my arm and she used to stoke my face. She’d talk in her language and I 
wouldn’t understand but she was smiling. Even though you couldn’t communicate, there 
was just something there” (Murphy & Macleod, 1993, s.445). 
 

Tolken kan vara både en tillgång och ett hinder 

Det framgick i studierna att många olika metoder används av sjuksköterskor för att 
överkomma språkbarriären mellan sjuksköterska och patient. Den främsta metoden var 
att använda en tolk, vilket enligt sjuksköterskorna i studierna var det enklaste och mest 
användbara sättet för att kunna förstå patienten. Enligt studierna kan tolkar vara 
professionella tolkar från tolkservice, tvåspråkig sjukvårdspersonal eller en anhörig till 
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patienten. Sjuksköterskorna i de olika studierna erfor att det fanns både för- och 
nackdelar med att använda tolk, beroende på vilken av ovannämnda tolkar som 
användes av sjukvårdspersonalen, eftersom de olika tolkarna kunde ha en givande eller 
en hämmande effekt på omvårdanden. 
 
I flertalet av artiklarna upplevdes det som svårt att få tag på professionella tolkar när de 
behövdes, särkilt under helger eller under nattskift. Att inte veta när exakt en tolk skulle 
behövas exempelvis under akuta tillfällen som förlossning och akuta operationer 
upplevdes som extra svårt (Boi, 2000; Cioffi, 2003a; Murphy & Macleod, 1993; 
Lundberg et al., 2005). Trots att vårdpersonal kontaktade tolkservice för sessioner hände 
det ofta att man fick utföra omvårdnaden utan en tolks närvaro vilket upplevdes som 
frustrerande av sjuksköterskorna. En sjuksköterska beskriver: 
 
”When you see him really upset and crying and his wife crying and him looking so 
worried You can’t get an interpreter in then when you need them the most” (Murphy & 
Macleod,  1993, s.444). 
 
Då tolkar inte kunde befinna sig på plats kunde man använda sig av tolkar via telefon, 
men detta upplevdes oftast som besvärligt för patienten samt då det blev ett hinder i 
samspelet mellan patient, vårdare och tolk. Dessutom var det problematiskt och svårt i 
en del situationer att tala med tolken via telefon, exempelvis då en kvinna befann sig i 
förlossningstillstånd (Cioffi, 2003a).  
 
Sjuksköterskorna upplevde ibland att tolken var till stor hjälp men också att de hade 
brister. En brist var tiden. Ofta kunde man bara behålla tolkarna en timma vilket 
upplevdes som otillräckligt. Det var också problematiskt när patienterna inte kände 
förtroende för tolken, när man inte visste hur pass mycket som blev sagt och tolkat och 
hur mycket som blev utelämnat (Cioffi, 2003a). Problem kunde också uppstå om tolken 
inte hade tillräckliga kunskaper om vård. Detta kunde medföra att översättningen blev 
fel och att missförstånd uppstod (Lundberg et al., 2005). Andra problem som 
sjuksköterskor upplevde var hur tolken skulle hantera den känsliga informationen de fått 
översätta (Diver et al., 2003). Sjuksköterskorna upplevde det också som problematiskt 
för patienten vid tolkmötet, detta om patienten fick en tolk som ses som en fiende i 
hemlandet. Detta är inte ovanligt eftersom språket ofta är det enda som styr vilken tolk 
som ska användas. Tolkens bakgrund och potentiella konflikter inom hemlandet tas det 
oftast ingen hänsyn till vilket många sjuksköterskor upplevde som frustrerande (Ozolins 
& Hjelm, 2003). 
 
Ibland användes också tvåspråkig sjukvårdpersonal som tolkar. Att ha tillgång till och 
använda sig av sjukvårdpersonal som tolkar upplevdes vara mycket enklare än att 
använda tolkar från tolkservice. Detta eftersom sjukvårdspersonal ofta hade möjlighet 
att befinna sig på plats när tolkning behövdes. Sjuksköterskorna upplevde också att 
tvåspråkiga kollegor var välgörande för vården av de patienter som inte kunde språket 
eftersom dessa sjuksköterskor kunde förse andra sjuksköterskor med specifik 
information om en viss kulturell grupp. Genom denna information blev det enligt 
sjuksköterskorna lättare att ge en individualiserad kulturanpassad vård (Cioffi, 2003a).  
Ekblad, Marttila och Emilsson (2000) skriver att tvåspråkiga kollegor fungerade som en 
länk mellan vårdare då det gällde förståelsen för hur både patient och anhöriga såg på 
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omvårdnaden. I Lundbergs et al. (2005) studie framkom det att många 
sjuksköterskestudenter erfor och fick intrycket av att patienter och anhöriga fick sina 
önskningar uppfyllda tack vare samspråkig vårdpersonal. En sjuksköterska beskriver sin 
upplevelse av två språkiga kollegor så här:  
 
”If we have a situation where there is a lot of emotion the bilingual health workers are 
very helpful. They’re sort of a go-between the family and what is perceived as 
institutional. It just diffuses the situation…reduces tension a lot” (Cioffi, 2003a, s. 302). 
 
Det som upplevdes vara negativt med att använda sig av tvåspråkiga kollegor som tolk 
var att patienterna ofta väntade tills sjukvårdspersonal som kunde tolka åt dem kunde 
närvara. Detta upplevde sjuksköterskorna som oroväckande eftersom information på så 
sätt kunde bli försenad och detta kunde innebära risker för patienten. De sjuksköterskor 
som var tvåspråkiga upplevde ofta svårigheter med att tolka på grund av att det ibland 
kunde uppstå missförstånd i språket. Sådana missförstånd berodde på dialektskillnader 
eller att ett enstaka ord kan användas på olika sätt i ett och samma språk (Cioffi, 2003a). 
En sjuksköterska som har kinesiska som modersmål berättar sin erfarenhet av tolkning: 
 
”I find that a lot of time they’ll say: Do you speak Chinese?... There can be a problem 
because Malaysian Chinese is different from Hong Kong Chinese. Not just with the 
dialect but some slang words are quite different” (Cioffi, 2003a, s. 303).  
 
Några sjuksköterskor kände också skuld då de var tvungna att be sina tvåspråkiga 
kollegor om hjälp med tolkning, eftersom de tvåspråkiga kollegorna då fick gå från sitt 
”normala” arbete (Cortis, 2004).  
 
Slutligen användes även anhöriga som tolkar. Sjuksköterskorna upplevde ofta det som 
problematiskt att använda anhöriga som tolkar. De flesta sjuksköterskorna upplevde 
ständig oro och osäkerhet när anhöriga tolkade eftersom man då inte visste om 
informationen blev översatt korrekt och om den essentiella informationen blev 
utelämnad (Ozolins & Hjelm, 2003; Hultsjö & Hjelm, 2005; Diver et al., 2003; Murphy 
& Macleod, 1993; Ekblad et al., 2000). Vidare beskriver Ozolins och Hjelm (2003) att 
sjuksköterskorna inte visste hur man skulle hantera tillfällen när den anhörige som 
tolkade inte förde frågan vidare till patienten utan svarade på frågan själv istället. 
Lundberg et al. (2005) tillägger att det vid dessa tillfällen blev svårt att förstå vad 
patienten själv upplevde. Två sjuksköterskor beskriver sina erfarenheter av att använda 
sig av anhöriga som tolk på detta sätt:  
 
”Because the boy didn’t speak Swedish, I couldn’t give direct information to him or ask 
questions. Therefore, I don’t know what information the boy received, because of the 
way the father put the words to him. I don’t know if the boy was aware of what was 
going to happen next, but he seemed to be positive and not resisting at all” (Ozolins & 
Hjelm, 2003, s.88). 
 
“…often when one asks a question, the relative answers without asking the patient, you 
then get an unbiased anamnesis” (Ozolins & Hjelm, 2003, s. 88). 
 
Att barn användes som tolkar var också något som sjuksköterskorna upplevde som 
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osäkert eftersom de var osäkra på barnets kapacitet i att tolka (Baldonado et al.,1998). 
Dock upplevde några sjuksköterskor att det var positivt att använda sig av anhöriga som 
tolkar för att komma över språkbarriären (Murphy & Macleod 1993).   

Anhöriga på både gott och ont 

Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga hade en viktig roll i patienternas omvårdnad. 
Detta eftersom anhöriga efter patienten var den främsta informationskällan gällande 
patientens kultur och tro. I situationer där sjuksköterskorna kände sig osäkra kunde de 
vända sig till anhöriga för information. Därför betraktades anhöriga som ett stort stöd 
när det gällde att skapa en god relation mellan sjuksköterska och patient (Boi, 2000). 
 
Patienter med en annan kulturell bakgrund upplevdes av sjuksköterskorna som 
grupporienterade människor som hade ett stort behov av att vara med anhöriga (Ekblad 
et al., 2000). Murphy och Macleod (1993) skriver att anhörigas delaktighet under 
sjukhusvistelsen upplevdes som positivt och hjälpsamt. I Vydelingums (2006) och 
Baldonados et al. (1998) studie upplevdes anhöriga som hjälpsamma gällande den 
fysiska omvårdanden av patienten. En sjuksköterska med positiva upplevelser av 
anhörigas delaktighet beskriver det enligt följande:  
 
“I find the relatives very helpful. I am more appreciative of the help they give us in 
helping to wash the patient and also without forgetting with the interpreting. I don’t 
know what we would do without them” (Vydelingum, 2006, s. 27).  
 
Dock kunde anhörigas delaktighet ibland upplevas som bekymmersam. 
Sjuksköterskorna upplevde att det oftast var familjerna som var beslutstagarna gällande 
själva vården inklusive dess omfattning (Halligan, 2006). Att anhöriga tog med sig mat 
hemifrån upplevdes som något problematiskt av sjuksköterskorna då de menade att 
lukten av den annorlunda maten kunde vara störande för medpatienter. När 
medpatienter klagade på matlukten upplevde sjuksköterskorna att de hamnade i en svår 
situation eftersom de samtyckte med de klagande patienterna (Murphy & Macleod, 
1993). 
 
Flertalet av studierna beskrev upplevelsen av de stora besöksskarorna som ett problem 
särkilt då de befann sig på ett trångt sjukhusutrymme. Sjuksköterskorna upplevde att 
medpatienter blev störda av oljudet som skapades av anhöriga när de alla kom på en och 
samma gång (Murphy & Macleod, 1993; Cortis, 2004; Baldonado et al., 1998; Boi, 
2000; Lundberg et al., 2005; Ozolins & Hjelm, 2003). När antalet anhöriga blev för 
många blev de oftast hänvisade till dagrummet (Cortis, 2004). Två sjuksköterskor 
beskriver nedanstående sin upplevelse:  
 
”…when they visited they came in large numbers. I did find it hard to deal with 10 
visitors and the patient” (Boi, 2000, s. 386).  
 
“I met some patients who were Muslims, and I thought that this was really difficult. 
They often had all their relatives coming to visit them at the same time. There would be 
high volume and loud noise, and this disturbed other patients in the same room” 
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(Lundberg et al., 2005, s. 258).  
 
Konstant närvaro av anhöriga upplevdes av sjuksköterskorna som besvärligt. 
Sjuksköterskorna upplevde det som ett tvång att behöva rättfärdiga sina handlingar till 
familjen inklusive patienten då anhöriga var ständigt närvarande. De upplevde att 
anhörigas ständiga närvaro hindrade patienten att delta i sin egen vård (Halligan, 2006). 
Sjuksköterskorna upplevde det som svårt att utföra omvårdnaden av patienten när 
många anhöriga var i rummet. Detta då de kände att de var tvungna att handskas med 
anhöriga samtidigt som de skulle ta hand om patienten (Boi, 2000; Murphy & Macleod, 
1993). Så här beskriver en sjuksköterska sina upplevelser av anhörigas ständiga 
närvaro:  
 
”I felt apprehensive going in there. There would be a whole crowd of people in there 
with her and it was hard everybody looking at you trying to get through to them” 
(Murphy & Macleod 1993, s. 446).  
 
Upplevelsen av att inte alltid förstå anhörigas beteende var förekommande. 
Sjuksköterskorna upplevde det som att somliga anhöriga var passiva då de befann sig 
hos patienten. Detta upplevde sjuksköterskorna som ett olämpligt beteende vid besök 
hos en sjuk människa (Murphy & Macleod, 1993; Cioffi, 2006b). Andra beteenden som 
sjuksköterskorna reagerade på var när anhöriga oavsett patientens kliniska status 
berörde patienten genom kramar och pussar (Halligan, 2006).  
  
Slutligen upplevde några sjuksköterskor att relationen med anhöriga inte var bra, då 
anhöriga inte upplevdes vara till hjälp. Sjuksköterskorna upplevde att patienternas 
anhöriga inte visade något intresse för kommunikation med sjuksköterskorna, eftersom 
anhöriga upplevdes som distanserade och onåbara (Murphy & Macleod, 1993). Ibland 
kunde konflikter uppstå mellan anhöriga och sjuksköterskor gällande olika åsikter om 
patientens välbehag. Sjuksköterskorna erfor att det fanns splittringar mellan anhöriga 
och sjuksköterskorna då det kändes som att de motarbetade varandra (Ozolins & Hjelm, 
2003). Relationen med anhöriga skildrades av två sjuksköterskor så här:  
 
“I always remember they (the relatives) didn’t communicate with the staff. They would 
not ask things, they probably didn’t think they were supposed to. I felt like they didn’t 
care, or were not interested. Usually with the relatives you discuss things but they just 
sat there” (Murphy & Macleod, 1993, s. 446).  
 
”They were quite distant you only really saw them when you went into their room. They 
tend to have a room to themselves and they go in sort of and you don’t communicate 
that much with them except when you go in to see them or they won’t come out to see 
you”  (Murphy & Macleod, 1993, s. 446).  
 

Olika kulturella föreställningar skapar utmaningar  

Att vägra vård av det motsatta könet var ett problem som ofta förekom vid vård av 
patienter med en annan kulturell bakgrund (Diver et al., 2003; Baldonado et al., 1998; 
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Hultsjö & Hjelm, 2005; Cortis, 2004; Lundberg et al., 2005, Cioffi, 2006b ). 
Sjuksköterskorna upplevde det som hämmande på omvårdnaden då patienten vägrade 
vård av det motsatta könet. Det var vanligt att exempelvis de muslimska manliga 
patienterna endast ville bli vårdade av sina hustrur (Lundberg et al., 2005). Oftast kunde 
sjuksköterskor stöta på situationer där kvinnliga patienter vägrade avklädning inför 
manliga läkare och detta upplevdes som en utmaning (Vydelingum, 2006). En 
sjuksköterska beskriver problemet med att patienter inte ville bli vårdade av vårdare 
med samma kön så här:  
  
”…When the patients are really heavy it’s…difficult to lift the patient with another 
female nurse. We have male hospital attendants; it’s just easier to call him and get the 
work done…” (Halligan, 2006, s.1568).  
 
Sjuksköterskorna upplevde dessutom att kvinnor med en annan kulturell bakgrund inte 
fick bestämma över sin egen kropp. Ett exempel var när en make till en kvinnlig patient 
inte tillät sin hustru att använda p-piller eftersom han var beslutstagaren (Baldonado et 
al., 1998). Vidare skriver också Hultsjö och Hjelm (2005) att sjuksköterskorna upplevde 
att kvinnan inte fick agera på grund av sin make och att detta kunde bero på en 
annorlunda kvinnosyn i deras kultur: 
 
”They sometimes have a different view of women in other cultures. They say it’s the man 
who should talk to us, not the woman, even if she’s the one who’s sick”  (Hultsjö & 
Hjelm, 2005, s. 281).   
 
Sjuksköterskorna upplevde att patienten ibland inte var mottaglig för den vård som 
erbjöds vilket upplevdes som frustrerande (Butrin, 1992; Ozolins & Hjelm, 2003). 
Sjuksköterskorna beskrev att patienterna oftast föredrog diverse läkemedel och örter 
från hemlandet. Detta istället för de behandlingar och läkemedel som västvärlden hade 
att erbjuda (Baldonado et al., 1998). Vidare skriver Ozolins och Hjelm (2003) att detta 
kunde kollidera med tidigare kunskap och forskning om behandlingar. Hultsjö och 
Hjelm (2005) tillägger att patienter med annan kulturell bakgrund oftast inte ville delta i 
vården, detta genom att de upplevdes som passiva och inaktiva:  
 
”They just lie in bed not wanting to participate at all, it feels like” (Hultsjö & Hjelm, 
2005, s.281). 
 
Murphy och Macleod (1993) uppger att sjuksköterskorna upplevde att patienternas 
ovilja att samarbeta kunde bero på att patienterna såg ner på kvinnliga sjuksköterskor 
eftersom kvinnor är underordnade männen i en del kulturer. 
 
I flertalet av studierna framhöll sjuksköterskorna att patienter med annan kulturell 
bakgrund hade ett annorlunda uttryckssätt gällande känslor och tankar (Lundberg et al., 
2005; Cioffi, 2003a; Ekblad et al., 2000; Baldonado et al., 1998; Hultsjö & Hjelm, 
2005).  
 
Baldonado et al. (1998) och Cioffi (2003a) skriver att sjuksköterskorna upplevde att 
patienterna beroende på den kulturella bakgrunden hade olika smärtreaktioner. Med 
detta syftar Cioffi (2003a) på att kvinnor från olika kulturer kunde uttrycka sin smärta 
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på olika sätt. En del uttryckte smärtan genom skrik och gråt, medan andra kvinnor var 
mer tystlåtna, vilket kunde påverka deras omvårdnad exempelvis gällande 
smärtstillande medicinering. Så här beskriver en barnmorska en kinesisk patient under 
förlossningsläge. 
 
”Chinese are so stoic. They never scream. Even at the last minute it will be a grunt. You 
have to be more careful of them…monitor them more closely” (Cioffi, 2003a, s.303).  
 
Enligt Lundbergs et al. studie (2005) framhölls det att sjuksköterskorna upplevde att en 
del patienter verkade ha en lägre smärttröskel. Detta genom att patienterna efter 
operation hade en konstant smärta. Ängslan hos patienterna upplevdes vara stor och 
behovet av läkare och farmaka var framträdande. Vidare skriver Cortis (2004) och 
Lundberg et al. (2005) att sjuksköterskorna upplevde det som att det tog längre tid för 
dessa patienter att mobilisera sig efter operationen. De blev längre sängliggande och 
upplevdes som slöa samtidigt som de krävde mer uppmärksamhet av personalen. En 
sjuksköterska säger:   
 
“I have experienced that patients from different cultures felt pain very easily. For 
example, most of them had very low pain threshold after operation it was difficult to 
interpret because he or she felt pain all the time” (Lundberg et al., 2005, s. 259).  
 
Sättet patienter med annan kulturell bakgrund uttryckte sorg upplevdes som annorlunda 
av sjuksköterskorna (Ekblad et al., 2000;  Hultsjö & Hjelm 2005). Enligt 
sjuksköterskorna uppstod det kulturkrockar särskilt under situationer som sorg. De hade 
då svårt att begripa varför patienten och deras anhöriga uppförde sig på ett annorlunda 
sätt. De gav uttryck för sin sorg genom att gråta högt och skrika öppet. Under dessa 
situationer kände sjuksköterskorna sig ofta förvirrade i hur de skulle reagera eller agera 
för att kunna trösta (Ekblad et al., 2000). 
 
”…then when she died they behaved quite differently compared to Swedes so to speak, 
they cried openly, screamed, in fact it was quite natural in my opinion, but there aren’t 
many Swedes like that…” (Ekblad et al., 2000, s. 626). 
 
“I have found that they show it a little more easily or faster than we do. They are 
louder. It is often more dramatic around immigrants, they tear their hair in despair and 
they cry with more emotion” (Hultsjö & Hjelm, 2005, s. 280). 
 

Religiösa och spirituella hinder 

En del religiösa påbud skapade många kulturella utmaningar i vårdandet. 
Sjuksköterskorna upplevde att patienternas handlande var beroende av religionen och att 
det var deras huvudväg i livet. Detta kunde dock påverka vårdandet och hälsan 
(Baldonado et al.,1998; Halligan, 2006; Cortis, 2004). En sjuksköterska beskriver 
nedanstående hur de muslimska patienternas fem dagliga böner kunde vara negativt. 
 
”…It’s not very conducive…to sleep and rest. They are getting up (out of bed) because 
their call to prayer is more important” (Halligan, 2006, s. 1568).   
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Religiösa påbud och ritualer kunde kollidera med den medicinska behandlingen, 
exempelvis då patientens religion förbjöd blodtransfusion, vilket enligt Baldonado et al., 
(1998) upplevdes som problematiskt av sjuksköterskorna. Oftast erbjöd 
sjuksköterskorna patienterna privathet i samband med religiösa ritualer. De försökte 
även att väva in bönetider och religiösa högtider i omvårdnadsplaneringen och i det 
dagliga schemat. Halligan (2006) skriver att patienternas lojalitet gentemot religionen 
upplevdes vara en källa till stress hos sjuksköterskorna på grund av att det skapade en 
känsla av maktlöshet. Själva omvårdanden kunde utmanas av religionen i situationer där 
patienten exempelvis var hjärndöd. En sjuksköterska berättar:  
 
”It’s like you can tell that the brainwaves are flat, we have done all the tests, and the 
patient is clinically brain dead…we have to…continue until Allah decides when it is 
right (time) for him to end this life…It’s stressful, it is stressful… you have to continue 
life saving measures until Allah decides or the patient actually dies” (Halligan, 2006, s. 
1568).  
 

De annorlunda matvanorna 

Ett flertal sjuksköterskor som deltog i studierna framhöll att patienternas särskilda 
matvanor utgjorde en viktig beståndsdel när det gällde vård av patienter med en annan 
kulturell bakgrund. Beroende på patienternas olika kulturer och religioner fanns det ett 
behov av specialkost. Utefter detta försökte sjuksköterskorna ändra omvårdnaden 
gällande nutrition och anpassa det om möjligt efter religiösa restriktioner (Lundberg et 
al., 2005; Baldonado et al., 1998; Diver et al., 2003).  
 
” We consider if he or she is a Muslim. Then he or she does not eat pork” (Lundberg et 
al., 2005, s.259). 
 
Sjuksköterskorna upplevde dock att patienternas särskilda matvanor kunde leda till 
svåra situationer. Ofta hände det att muslimska patienter hade en önskan om att äta kött 
som var slaktat efter islamiska ritualer, vilket var omöjligt att alltid kunna uppfylla. 
Patienternas särskilda matvanor kunde även leda till att de åt dåligt av maten som blev 
serverad, vilket kunde bidra till irritation hos personalen (Lundberg et al., (2005).  
 
”Sometimes we as caregivers become irritated when he or she eats very badly the 
hospital food” (Lundberg et al., 2005, s. 259). 
 

Svårigheter i vårdrelationen på grund av den annorlunda kulturen 

En majoritet av sjuksköterskorna i studierna upplevde svårigheter med att skapa en god 
vårdrelation med invandrarpatienter. Detta eftersom olika kulturella tankesätt utgjorde 
ett hinder som gjorde det svårt för sjuksköterskorna att knyta an till patienten. Ofta 
upplevde sjuksköterskorna att de fick utföra omvårdnaden utan att lära känna patienten, 
vilket gjorde att vårdrelationen kändes ytlig (Kirkham, 1998; Halligan, 2006; Murphy & 
Macleod, 1993). Sjuksköterskorna uttryckte detta på följande sätt: 
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“I didn’t feel I knew him. I couldn’t relate to him…you did what you had to do but you 
didn’t know the person” (Murphy & Macleod, 1993, s. 445). 
 
“I don’t feel as if I got to know her or to understand how she was feeling. I didn’t feel I 
had a relationship, it was purely based on a clinical basis” (Murphy & Macleod, 1993,  
s.445). 
 
Halligan (2006) beskriver att frånvaro av en vårdrelation mellan sjuksköterskan och 
patienten gjorde att sjuksköterskan själv fick tolka hur patienten mådde, huvudsakligen 
genom att se patientens kliniska status. Enligt Murphy och Macleod (1993) försökte 
några sjuksköterskor dock att inleda en vårdrelation med patienterna, men detta 
hindrades genom utebliven respons från patientens sida. Försöken till att inleda en 
vårdrelation kunde även påverkas av tillfälliga känslor av aggressivitet och ilska hos 
sjuksköterskorna. Detta gällde främst situationer där patienten upplevde en ilska 
gentemot sjuksköterskan på grund av känslan av otillräcklig hjälp, vilket i sin tur kunde 
bidra till en ilska hos sjuksköterskan. En sjuksköterska berättar nedanstående:  
  
“I did resent him somewhat for getting so angry with me when I couldn’t see how I 
could help him anymore. So it makes you angry” (Murphy & Macleod, 1993, s.445). 
 
Vidare skriver Hultsjö och Hjelm (2005) samt Ozolins och Hjelm (2003) att somliga 
sjuksköterskor upplevde respektlöshet gentemot deras kompetens. De upplevde det som 
att patienterna inte hade mycket hopp på sjuksköterskorna och att det endast var 
läkarens kompetens som dög. Att bli behandlade på detta vis upplevdes som mycket 
jobbigt och irriterande.  
 
” He demanded that the physician should come and said that we (the nurses) were 
incompetent” (Ozolins & Hjelm, 2003, s. 88) 

Kunskapen om andra kulturer är bristfällig 

De flesta sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tillräckliga kunskaper om kulturella 
skillnader. Men också bristande kunskap när det gällde att utöva transkulturellt 
vårdande till patienter med en annan kulturell bakgrund (Boi, 2000; Lundberg et al., 
2005;  Murphy & Macleod, 1993;  Baldonado et al., 1998).  
 
Hultsjö och Hjelm (2005) skriver att begränsad kunskap om beteenden relaterade till 
olika kulturer ibland kunde orsaka problem för sjuksköterskorna då de blev 
konfronterade med annorlunda kulturella traditioner och ceremonier. Murphy och 
Macleod (1993) tillägger att brist på kunskap skapade svårigheter i vårdgivandet. Det 
som upplevdes skapa mycket problem var att inte veta vad som var och inte var 
acceptabelt för patienten. En sjuksköterska säger:  
 
” I think it’s difficult when you don’t know what they can or cannot do. I looked after a 
girl who was only 19 and she wouldn’t take her clothes off in front of me I wanted to 
give her a bath and she wouldn’t take off her clothes while I was there” (Murphy & 
Macleod, 1993, s. 448).  
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Cortis (2004) skriver att sjuksköterskorna upplevde det som en utmaning att bemöta 
patienternas andliga behov på grund av brist på kunskap om andra trossamfund. Brist på 
förståelse av kulturer gjorde det svårt att utföra individualiserad omvårdnad. Boi (2000) 
nämner att rädslan om att göra fel var ständigt närvarande då det fanns en ovana av en 
del kulturer. 
 
Enligt sjuksköterskorna i Divers et al., (2003) studie kunde kunskap om andra kulturer 
uppnås genom erfarenhet samt genom litteratur och tidsskrifter. Litteratur och 
tidsskrifter kunde ha en vägledande funktion i utförandet av transkulturell omvårdnad. 
Andra sjuksköterskor upplevde däremot att publicerade källor kunde vara begränsade 
eftersom de oftast endast kunde ge baskunskaper av de kulturella behoven.  
 
I flertalet av studierna upplevde sjuksköterskorna frånvaro av kurser eller föreläsningar 
kring transkulturell omvårdnad i deras grundutbildning. Sjuksköterskorna upplevde att 
de saknade en förberedelse inför att utföra transkulturell vård. Detta bidrog till en 
osäkerhet hos sjuksköterskorna i mötet med patienten som hade en annan kulturell 
bakgrund. Sjuksköterskorna ansåg att kurser, föreläsningar eller seminarier kring 
transkulturell vård hade bidragit till minskad osäkerhet och bättre vård (Boi, 2000; 
Lundberg et al., 2005; Diver et al., 2003). En sjuksköterskestuderande säger:  
 
” I think that it could be emphasized more. We got very little knowledge through our 
program about different cultures. We should get more of this, have patient cases, and 
discuss problems which may arise because of different cultures” (Lundberg et al., 2005, 
s.260). 
 
Sjuksköterskorna upplevde att de behövde en förberedelse där de kunde lära sig om 
olika kulturers och religioners syn på hälsa, sjukdom och döden. Sjuksköterskorna 
upplevde att transkulturellt vårdande skulle vävas in i utbildningen, där en 
multikulturell omvårdnadskurs skulle ledas av en person med en annan kulturell 
bakgrund (Lundberg et al., 2005). 
 
Lundberg et al. (2005) och Ekblad et al. (2000) skriver att sjuksköterskorna främst ville 
ha kunskaper om bemötande, kommunikation samt agerande vid krissituationer i 
samband med vård av invandrare. Detta för att kunna ge så god vård som möjligt.  
 
“We missed very much pictures showing what multicultural care may look like. We 
should learn how we as caregivers should meet, communicate with, and be able to give 
care to the patients. In order to give good nursing care we should know what patient 
with different cultural backgrounds think and want in crisis situation” (Lundberg et al., 
2005, s.260). 
 
Orsaken till att tonvikten inte har lagts på multikulturella skillnader berodde enligt 
sjuksköterskorna på att alla ansågs ha rätt till samma sorts vård (Lundberg et al., 2005). 
Diver et al. (2003) tillägger att undervisning om kulturmöten i vården inte skulle hjälpa 
eftersom varje patient är individuell och att man inte kan generalisera genom att tro att 
alla från en viss kulturell grupp tänker på samma sätt. 
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Fördomar har betydelse 

Enligt Baldonado et al.(1998) upplevde sjuksköterskorna nödvändighet med att ha en 
fördomsfri attityd för att kunna utföra bra vård för patienter med en annan kulturell 
bakgrund. Trots att många sjuksköterskor i studierna påpekade att de själva inte var 
fördomsfulla gentemot patienter med annan kulturell bakgrund hade de flesta 
sjuksköterskorna dock enligt Kirkham (1998), Diver et al.,(2003), Baldonado et 
al.(1998) och Cortis (2004) upplevt och bevittnat att medarbetare ofta hade fördomar 
och negativa attityder mot invandrarpatienter. 
 
” More than once on shift reports, nurses have criticized patients and families for 
differences rather than conveying understanding and accepting differences” 
(Baldonando et al.,1998, s. 20). 
 
Sjuksköterskorna i Kirkhams (1998) studie upplevde att medarbetarnas fördomar och 
negativa attityder bidrog till att de själva kände sig modlösa i sina ansträngningar i att 
vårda invandrarpatienter. Vid somliga tillfällen hade fördomsfria sjuksköterskor fått 
kritik av fördomsfull vårdpersonal. Detta på grund av den längre tid de hade tillbringat 
med patienter av en annan kulturell bakgrund. 
 
I en del studier fanns det dock sjuksköterskor som medgav att de själva hade fördomar 
mot patienter med en annan kulturell bakgrund (Murphy & Macleod, 1993; 
Vydelingum, 2006; Hultsjö & Hjelm, 2005; Baldonado et al.,1998). Sjuksköterskorna 
upplevde att viljan av att visa respekt till patienten och anhöriga alltid var närvarande, 
dock kunde fördomarna vara ett hinder och detta kunde i sin tur leda till en försämrad 
omvårdnad (Baldonando et al.,1998).   
 
” I find it difficult to talk to Middle Eastern men who treat women as property” 
(Baldonado et al., 1998, s. 21). 
 
” But this is so ridiculous. It’s not the body that is reincarnated, but it’s the soul. How 
can people believe in such things?” (Vydelingum, 2006, s. 28). 
 
Grunden till dessa fördomar sjuksköterskorna upplevde kunde enligt Vydelingum 
(2006) vara sjuksköterskornas missförstånd och bristande kunskap om olika religiösa 
eller kulturella utövanden. Missförstånden och okunskapen kunde i sin tur leda till 
etnocentriska tankar hos sjuksköterskorna. Detta kunde enligt Boi (2000) innebära att en 
individ upplevde den egna kulturens tankar och värderingar som lämpligast. Vidare 
skriver Diver et al.,(2003), Vydelingum (2006) och Murphy och Macleod (1993) att 
många sjuksköterskor tillämpade en etnocentrisk tolkning av andra kulturer. När 
sjuksköterskorna hade varit etnocentriska i sina tankar, hade detta bidragit till att 
sjuksköterskornas egna prioriteringar hade krockat med patientens. Ofta hade dessa fall 
handlat om att patienten hade varit insatt i sina egna seder, vilket hade frustrerat 
sjuksköterskorna. En sjuksköterska berättar:  
 
“… she washed her hands three times… I was really busy that day… she seemed to take 
a long time… you want them to be aware of you. But she was centered all on her own 
customs…”  (Diver et al., 2003, s. 346) 

 16



Några studier upplyste sjuksköterskors upplevelser om att det även kunde förekomma 
rasism (Diver et al., 2003; Vydelingum, 2006; Cortis, 2004; Baldonado et al., 1998). 
Några sjuksköterskor upplevde att rasismen var mer framträdande hos äldre 
sjuksköterskor. En sjuksköterska berättar: 
 
“ I think that there is more racism among the older age group, for example my parents’ 
age group. For younger people, they go to school together and mix with all the races 
that cut down barriers ” (Vydelingum, 2006, s. 27). 
 
Rasismen som upplevdes av sjuksköterskorna kunde uttrycka sig i form av att 
invandrarpatienter blev orättfärdigt behandlade jämfört med ickeminoritetspatienter 
(Diver et al., 2003; Vydelingum, 2006; Cortis, 2004; Baldonado et al., 1998). Två  
sjuksköterskor beskriver det så här:  
 
” Some patients (blacks, Hispanics) are treated as if they cannot understand or are 
inferior in intelligence when they are not” (Baldonado et al., 1998, s. 21). 
 
“ I suppose, what I mean is that people will make their own judgment about black 
people. As some come with a lot of “traditional baggage”…” (Vydelingum, 2006, 
s.27). 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden baserades på litteraturstudier där vi använde oss av kvalitativa studier med 
citat av informanterna. På detta sätt kunde få vi ett större grepp om sjuksköterskors 
upplevelser. Det intressanta var att se det faktum att det fanns en hel del studier kring 
vårt syfte. Vi försökte att begränsa oss med artiklar som inte var äldre än tio år men 
dock fann vi ett par bra artiklar som var äldre än tio år. Vi valde att inkludera de äldre 
artiklarna i analysen eftersom artiklarna var mycket innehållsrika. 
 
När det gäller databaserna vi använde så upplevde vi att artiklar som vi kunde ha stor 
nytta av inte alltid fanns tillgängliga hos databaserna, utan att man var tvungen att 
beställa eller köpa de vilket upplevdes som frustrerande när tiden inte fanns.  
 
De funna artiklarna speglade sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter med 
annan kulturell bakgrund. Studierna belyste sjuksköterskors upplevelser från olika 
världsdelar. Dock hade det varit bra om det endast hade varit sjuksköterskor i Sverige 
där endast deras upplevelser belystes. På detta sätt kunde vi ha begränsat oss ytterligare. 
De valda studierna kan dock ses som generaliserande med anledning av att studier kan 
ge en stereotypisk bild av invandrare. Det vill säga att resultaten ger sken av att alla 
invandrare har språksvårigheter, ter sig på ett annorlunda sätt och så vidare. Det är dock 
viktigt att veta att alla patienter som tillhör en etnisk eller religiös grupp inte ter sig på 
ett likartat sätt.  
 
När det gäller analysgången känner vi att Fribergs (2006) analysmetod var en tillgång. 
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Det underlättade också en hel del när vi översatte studiernas resultat delar till svenska. 
Vi anser dock att vi under analysgången kanske har haft en tendens att ibland vara allt 
för nära texten, vilket kan ha resulterat i en alltför utförlig resultatredovisning. 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att de flesta sjuksköterskorna upplevde språket som ett hinder. 
Den så kallade språkbarriären bidrog till att sjuksköterskorna upplevde obehag, 
otillräcklighet och frustration när de inte förstod patienten (Baldonado et al., 1998; 
Cortis, 2004). Att sjuksköterskor upplever det på detta sätt är fullt förståeligt. Språket är 
ett viktigt redskap i att framför allt skapa en god vårdrelation. Enligt Wiklund (2003) 
behövs ömsedighet från både patient och vårdare. I vårdrelationen blir också vård 
gemenskapen aktuell. Vi anser därmed att när språket inte finns tillgängligt blir det svårt 
att skapa denna gemenskap och ömsesidighet. Ofta har vi personligen bevittnat då 
sjuksköterskor ger sämre vård till patienter på grund av att språket inte finns tillgängligt. 
Patienterna har ofta uppfattats som ”dumma” då de inte erhåller goda språkkunskaper. 
Vi anser att mycket av dessa problem beror på att många sjuksköterskor inte är 
medvetna om att det finns strategier för att komma över språkbarriären. Kirkham (1998) 
skriver att forskning visar att det är viktigt med ögonkontakt, vänligt ansiktsuttryck samt 
positioner där man blir öga mot öga med patienten. Beröring är också något som är 
viktigt för att uttrycka sin omsorg. Denna omsorg ska innehålla en tröstande, vårdande 
beröring. Man kan också använda sig av universalt språk så som charader, ritningar, och 
gemensamma ord som finns i de flesta språk.  
 
Vidare framkom det i resultatet att sjuksköterskorna ofta använde sig av tolk för att 
komma över språkbarriären. Tolkar kunde vara professionella, tvåspråkig personal, eller 
anhöriga. Detta upplevdes vara både positivt och negativt av sjuksköterskorna. 
Personligen har vi märkt en stor skillnad på de tolkar vi har mött i vården. De bra 
tolkarna är tolkar har deltagit i samtalet utan att ha märkts. De sämre tolkarna har varit 
fåordiga och har inte översatt det som blivit sagt. Men också att själva tolken inte haft 
goda språkkunskaper. Det är ytterst vikigt att tolken är en professionell tolk som har gått 
tolkutbildning. Ofta har vi bevittnat då sjuksköterskan vänder sig mot tolken när 
han/hon talar istället för att vända sig mot patienten. Kirkham (1998) skriver att det är 
viktigt att man som sjuksköterska riktar sig mot patienten när man talar och inte mot 
själva tolken. Vi anser att då sjuksköterskan inte riktar sig mot patienten kan det ha en 
påverkan på vårdrelationen. Detta genom att patienten eventuellt inte känner sig 
uppmärksammad av sjuksköterskan. På så sätt upplever patienten troligtvis en känsla av 
odelaktighet. Wiklund (2003) skriver att vårdrelationen utmärks av hur vårdaren 
bemöter och uppmärksammar patienten. 
 
Användandet av anhöriga som tolkar var också framträdande i resultatet. Detta 
upplevdes av sjuksköterskorna som olämpligt i många fall. Vilket vi instämmer i då vi 
inte anser att anhöriga har kompetensen att tolka. Ändå har vi bevittnat att anhöriga 
används som tolkar mycket flitigt inom vården. Sjukvårdpersonal förlitar sig möjligen 
på att anhöriga har tillräckliga språkkunskaper och att allt som sägs blir tolkat. Men i 
själva verket stämmer inte detta alltid. Anhöriga har inte gått någon tolkutbildning och 
kan oftast inte medicinska termer och så vidare. Även Cioffi (2003) nämner i sin studie 
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att somliga sjukhus har en policy där man inte bör använda anhöriga som tolkar.  
 
Användandet av tvåspråkig personal upplevdes av sjuksköterskorna som både bra och 
dåligt. Då vi själva är två språkig vårdpersonal så händer det att man tolkar för patienter. 
Detta upplever vi dock som negativt då det oftast upplevts som tungt att bära på 
ansvaret om rätt tolkning det vill säga korrekt översättning. Ekblad et al., (1996) skriver 
att språkkunnigheten hos tvåspråkig sjukvårdspersonalen inte bör förväxlas med den 
kompetens professionella språktolkar har. Med detta menar Ekblad att personal inte ska 
agera som tolk i första hand, särkilt när de inte har tolkutbildning.  
 
I resultatet var det framträdande att sjuksköterskorna upplevde kunskapsbrist om andra 
kulturer och transkulturell omvårdnad. Och detta kunde leda till att sjuksköterskorna 
upplevde det som jobbigt att vårda patienter med annan kulturell bakgrund. En studie av 
Gebru och Willman (2003) framhåller att behovet av att förstå patienter från andra 
kulturer är en nödvändighet i hälso- och sjukvården. Detta eftersom den kunskap och 
kompetens som sjuksköterskan erhåller påverkar de beslut och handlingar som tas i 
samband med vårdandet. Detta påverkar i sin tur vårdandets effektivitet. Därför behöver 
sjuksköterskan känna till patienternas kulturella värderingar och livsstil för att kunna 
tillmötesgå patientens hälsobehov och inte orsaka vårdlidande. Enligt Wiklund (2003) 
innebär vårdlidande brister och ofullkomligheter som sker till följd av vård och 
behandling, vilket upplevs som brist på kontroll och kränkning hos den lidande. Det kan 
vara felaktig eller utebliven vård såsom felaktig medicinering eller att man inte lyssnat 
på patienten och tagit denne på allvar. 
 
Vidare framkommer det i resultatet att det finns ett stort behov av att utveckla kunskap 
och förståelse av kultur i sjuksköterskeutbildningen. Enligt Gebrus och Willmans 
(2003) studie finns det ett ökat behov av förberedelse av sjuksköterskestudenter inför 
vård av invandrare, i takt med en förändring av befolkning, i form av ökning av etniska 
minoriteter. Vidare anger studien att det finns brister i kursplanen i den svenska 
sjuksköterskeutbildningen, där det inte finns tillräckligt innehåll om transkulturell 
omvårdnad. Vi anser att det är förvånansvärt att transkulturell omvårdnad inte har 
tillämpats i det svenska sjuksköterskeprogrammets kursplan, med tanke på att Sverige 
redan är ett mångkulturellt samhälle och att vi som sjuksköterskor med stor sannolikhet 
kommer att möta invandrarpatienter i vården. Om bara kunskap finns tillgänglig kan 
misstag och fördomar undvikas, och vården får därmed en bättre standard. Ser man det 
också från patientens sida kan patienterna förmodligen känna sig missnöjda med den 
svenska vården på grund av brist på kunskap hos sjuksköterskorna. Detta kan i sin tur 
leda till ett lidande hos patienten men också att det blir ett vårdlidande.  
 
Resultatredovisningen påvisade att sjuksköterskor upplevde att fördomar och rasism 
kunde förekomma hos sjukvårdspersonal. Något som de flesta människor vet är att 
fördomar och rasism oftast beror på okunnighet och okunskap. Så varför inte försöka 
undvika dessa företeelser genom att öka kunskapen hos vårdpersonalen? Hanssen 
(2007) skriver att det är viktigt att man genom öppenhet försöker att möta människor 
från en annan kultur, detta för att kunna förstå hur och varför de handlar och tänker på 
ett annat sätt.   
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Patienters familjer/anhöriga upplevdes vara både ett problem men också en tillgång av 
sjuksköterskorna i studierna. För att komma över många problem så måste man använda 
sig av anhöriga anser vi. Sjuksköterskorna i Kirkhams studie (1998) beskrev att det var 
viktigt att respektera patientens familj för att kunna skapa förtroende. Sedan kunde man 
identifiera en talesperson i familjen, helst den person som talade språket bäst och på så 
sätt kunde anhöriga vara till stor hjälp. 
 
Att anhöriga upplevs som ett problem av många sjuksköterskor är något som vi 
personligen reagerade på väldigt starkt. Det vi anser att man som sjuksköterska måste 
försöka förstå och ha kunskapen om är att patienter med en annan kulturell bakgrund 
oftast är beroende av sina anhöriga. Oftast är det vanligt i hemländerna att vid besök av 
en sjuk människa så kommer det stora besöksskaror, dessa besökskaror kan innefatta 
både nära släktingar men också vänner och grannar som inte alls egentligen räknas som 
anhöriga. Denna tradition lever vidare i det nya landet som patienten har invandrat till. 
Vi som sjuksköterskor måste försöka ha förståelse över att de oftast kräver att ha sina 
anhöriga vid sig. Det anser vi kan uppnås genom att man eventuellt försöker att ge ett 
enkelrum till patienten om möjligt så att varken medpatienter eller personal behöver 
störas. Men också att man kan hänvisa till dagrum med ett gott bemötande utan att 
verka uppretad. Kristoffersen et al., (2005) skriver att sjuksköterskor i Sverige är 
utbildade i att ta hand om patienter som är självständiga och som ofta besöks av mindre 
antal besökare. Sjuksköterskorna är oftast vana vid att anhöriga lämnar rummet då 
patienten får kroppsvård. Samtidigt är de anhöriga inte ständigt närvarande förutom vid 
kritiskt tillstånd av patienten. Däremot hos invandrarpatienter är gemenskapen väldigt 
viktig där anhöriga förväntas vara hos patienten. Oftast är det så att anhöriga helst vill 
ha hand om omvårdnaden av patienten. Samhörigheten med familjen utgör enligt 
Kristoffersen et al., (2005) en känsla av att vara en hel människa för patienten. 
 
Vi anser att alla människor som bor i Sverige bör ha en rättighet och tillgång till en 
jämlik vård, där deras behov för hälsa kan tillmötesgå. Frågan är bara om 
invandrarpatienternas behov kan tillmötesgås, då kunskapen om kulturskillnader saknas 
hos sjukvårdspersonal. Enligt Narayanasamy (2003) hänger de kulturella hälsobehoven 
för invandrarpatienter samman med tillgången till jämlik vårdnad. Då behoven för hälsa 
inte tillmötesgås innebär detta att vården inte är tillräcklig jämlik. 
 
Sammanfattningsvis upplever vi att man som sjuksköterska måste vara öppen och 
mottaglig för att lära sig om andra kulturer eftersom detta kan ha betydelse för 
vårdandet. Som sjuksköterska måste man försöka lägga undan sina egna värderingar 
och fokusera på patienten för att uppnå en god standard på vården. Vi är medvetna att 
man som sjuksköterska inte har möjlighet att kunna allt om alla kulturer men det finns 
dock en del saker som kan underlätta vårdandet av patienter med annan kultur. Enligt 
Hanssen (2007) är en kulturell datainsamling är a och o i att kunna vårda patienter med 
annan kultur. Denna datainsamling innebär att man organiserat går igenom patientens 
åsikter, tro, sjukdomsbeteende och kunskaper. Följande implikationer beskriver hur 
datainsamlingen går till. 
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Praktiska implikationer 

 

 

 

 

 
 
 

 
Datainsamlingen delas in i tre faser: 
Fas 1: Här samlar man in data om etnicitet och religion. Här kan man ta reda på hur 
pass mycket patienten känner samhörighet med sin etnicitet samt vilka som är 
beslutsfattare. Detta innebär att vårdaren försöker få en helhetsbild av patienten och 
hennes/hans situation (Hanssen, 2007). 
 
Fas 2: I fas två letar man efter information av religiös och kulturell läggning som kan 
beröra patienten. Detta kan exempelvis vara kostrestriktioner, diverse regler gällande 
fysisk kontakt mellan könen och så vidare. Här kan man också ta reda på hur patienten 
tänker på om sin sjukdom och vad han/hon har för förklarelse. Patientens 
släktförhållanden, kulturella eller religiösa restriktioner är också viktiga punkter i fas 
två. Eftersom den religiösa eller kulturella föreskriften kan påverka hur patienten beter 
sig vid en sjukdom och kris finns det några frågor man kan fråga:  

- Hur är uppfattningen om Gud? 
- Vad anser patienten vara källan till hopp och styrka? 
- Hur mycket betyder religiös utövning och religiösa ritualer för patienten? 
- På vilket sätt uppfattar patienten sambandet mellan religiös tro och 

hälsotillstånd? (Hanssen, 2007). 
 
Fas 3: Den tredje och sista fasen handlar om att få kunskapen om det finns en del 
kulturella faktorer som kan påverka en del behandlingsåtgärder (Hanssen, 2007). 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att dessa kunskaper kan bidra till att man kan skapa 
en bro över de motsättningar som kan existera (Hanssen, 2007). 
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Översikt över analyserad litteratur     Bilaga 1 
        

Artikel           Perspektiv  Problem och syfte Metod Resultat 
Titel: ”Nurses’ 
experiences in 
caring for patients 
from different 
cultural 
backgrounds”. 
Författare: Boi, S 
Tidskrift: 
Transcultural 
Nursing 
Årtal: 2000 
Land: 
Storbritannien 

Kvalitativ studie 
med 
Sjuksköterske 
perspektiv 
 
 
                         

Problem: Många studier 
har visat att sjukvården är 
otillräcklig när det gäller 
vård av etniska 
minoriteter. 
Sjuksköterskor är inte 
tillräckligt medvetna om 
betydelsen av de kulturella 
skillnader som finns 
mellan vårdtagare. 
Syfte: Att framhäva de 
problem som 
sjuksköterskor stöter på 
vid vård av patienter med 
en annan kulturell 
bakgrund. 

Kvalitativ studie där 
sju sjuksköterskor i 
en informell sättning 
blev intervjuade, där 
de fick berätta sina 
upplevelser och 
erfarenheter av att 
vårda patienter med 
en annan kulturell 
bakgrund.   
Intervjuerna blev 
ordagrant 
transkriberade, vilka 
lästes om flera 
gånger. Liknande 
data identifierades 
och delades in i 
teman. 

Resultatet presenteras i form 
av fyra teman av problem 
som uppstår i vård av 
patienter med en annan 
kulturell bakgrund: 
- Problem relaterad till 
kommunikation 
- Problem relaterad 
kulturella skillnader 
- Problem relaterad till 
patientanhöriga     
- Problem relaterad till 
sjuksköterskans kunskaper 
och utbildning. 
I resultatet hade man även 
tagit direkta citat från 
informanterna. 

Titel:. ”Cultural 
challenges in end-
of-life care : 
reflections from 
focus groups’ 
interviews with 
hospice staff in 
Stockholm” 
Författare: Ekblad, 
S 
Marttila, A  
Emilsson, M 
Tidskrift: Journal 
of Advanced 
Nursing 
Årtal: 2000 
Land: Sverige 

Kvalitativ studie  
Sjuksköterske 
perspektiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problem: I och med att 
samhället blir alltmer 
mångkulturellt, 
förekommer det allt mer 
kulturkrockar i vården i 
Sverige, framför allt vid 
hospicevård av patienter 
med annan kulturell 
bakgrund. Studier om 
kulturkrockar i hälso- och 
sjukvården har inte gjorts 
tillräckligt i Sverige 
 
Syfte: Att samla ihop 
reflektioner av 
hospicepersonal kring 
kulturella problem som 
uppstår vid vård av livets 
slutskede. 
Att samla ihop 
vårdpersonalens 
erfarenheter av vård av 
patienter med en annan 
kulturell bakgrund. 
 
 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer med fokus 
grupp, där 19 
vårdgivare deltog 
(majoriteten 
sjuksköterskor) 
 
Samtliga fick deltaga 
i tredagars seminarier 
angående 
multikulturell vård 
vid livets slutskede. 

Även här presenterades 
resultatet i form av 
huvudteman och subteman, 
där man hade direkta citat 
från informanterna. 
 
- Kulturella utmaningar   
vid vård av livets slutskede 
 - Kulturkrockar 
Kommunikation 

- Vad kan bli förenklat i 
mångkulturell vård och 
hospice? 
- Öppen och tolerant 
atmosfär 
- Kultur i individens kontext 
- Ökad medvetenhet 
angående frågor relaterad till 
mångkulturella sättningar. 
- Behov av ökad utbildning 
om mångkulturell vård vid 
livets slutskede 
- Utbildning beträffande 
familjen från ett vardagligt 
perspektiv 
- Frågor om liv och död – 
tankar ur hälsovårdens 
perspektiv 
- Kunskap om olika religiösa 
och invandrargrupper. 
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Artikel Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat 
Titel: ”Nurses’ 
experiences of 
problematic 
situations with 
migrants in 
emergency care in 
Sweden. 
Författare: 
Ozolins, L-L 
Hjelm, K 
Tidskrift: Clinical 
Effectiveness in 
Nursing 
Årtal: 2003 
Land: Sverige 

Kvalitativ 
beskrivande 
studie 
 
Sjuksköterske- 
perspektiv 
 
 
                         

Problem: Mötet 
mellan sjuksköterska 
och patient kan 
påverkas av faktorer 
som olika kulturella 
föreställningar vilket 
kan leda till spänningar 
i vården. Detta är en 
utmaning för 
sjuksköterskan, samt 
att detta kan påverka 
patientens hälsa. 
Syfte: Att beskriva 
sjuksköterskors 
redogörelser om möten 
med invandrare i 
akutvården som har 
upplevts som 
problematiskt. 

Kvalitativ metod 
49 sjuksköterskor 
bestående av 17 
män och 32 
kvinnor, som 
jobbar inom 
akutvården.  
Informanterna fick 
skriftligt beskriva 
sina upplevelser 
av möten med 
invandrare i 
akutvården och 
problematiska 
händelser kring 
detta. Data lästes 
flera gånger och 
liknande data 
delades in i olika 
ämnen. 

Resultaten presenteras i 9 
huvudkategorier med 
underkategorier: 
- Svårigheter relaterat till 
ett annorlunda beteende 
- Språkbarriärer 
- Svårigheter relaterat till 
kontakt med anhöriga 
- Stöd av autoritäre 
- Könsrelaterade 
svårigheter  
- Upplevelse av hotfulla 
situationer 
- Organisations- 
svårigheter 
- Svårigheter relaterat till 
användning av 
naturläkemedel 
- Patientens erfarenheter 
av våld 
 

Titel: 
”Communicating 
with culturally and 
linguistically 
diverse patients in 
an acute care 
setting: Nurses’ 
experiences. 
Författare: 
  Cioffi, J 
Tidskrift: 
International 
Journal of Nursing 
Studies  
Årtal: 2003 
Land: Australien 

Kvalitativ 
studie  
ur 
sjuksköterskans  
perspektiv  

Problem: 
Kommunikation med 
patienter med en annan 
kulturell bakgrund och 
modersmål har visat 
sig vara svårt enligt 
sjuksköterskor.   
 
Syfte: Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
kommunikation med 
patienter och anhöriga 
med olika kulturer och 
språk. 

Tolkande och 
beskrivande 
design i kvalitativ 
form. 23 
sjuksköterskor 
från en akutvårds-
avdelning 
intervjuades med 
hjälp av öppna 
frågor under 45 
minuter, där de 
fritt fick berätta 
sina upplevelser. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades 
och lästes ett antal 
gånger för att hitta 
en helhet. Data 
kodades och 
kategoriserades 
utifrån likheter. 
 

Resultatet redogjordes i 4 
kategorier där det 
beskrevs vilka strategier 
som användes av 
sjuksköterskorna för att 
kommunicera med 
patienterna: 
- Tillgång och arbete med 
tolkar från tolkservice 
- Tillgång och arbete med 
tvåspråkig 
sjukvårdspersonal 
- Sjuksköterskans andra 
strategier för 
kommunikation 
- Sjuksköterskans 
attityder under 
kommunikation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25



 
Artikel Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat 
Titel: ” 
Meeting the 
needs of 
minority 
ethnic 
patients” 
Författare: 
Cortis, J.S 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing  
Årtal: 2004 
Land: 
Storbritannien 
 

Kvalitativ studie 
ur sjuk-
sköterskans 
perspektiv 
      
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 

Problem: Studier har 
visat att det är 
utmanande för 
sjuksköterskor att vårda 
etniska minoriteter. 
Därför finns det ett stort 
behov av ytterligare 
forskning om hur 
sjuksköterskor vårdar 
specifika etniska 
minoriteter. 
Syfte: Att granska 
sjuksköterskors 
upplevelse av att vårda 
pakistanska patienter i 
Storbritannien. 

Kvalitativ metod.  30 
brittiska sjuksköterskor 
deltog i en 
semistrukturerad intervju 
med följdfrågor. Dessa 
spelades in och 
transkriberades för 
fördjupning. 
Transkriptionen kodades 
och teman identifierades. 
 
 
 
 
 
 

Resultatet 
presenteras i 4 
teman: 
- Förståelse för 
kultur och 
andlighet  
- Kunskap om det 
pakistanska 
samhället 
- Vårdandets 
utmaningar och 
brister 
- Möjliga 
upplysnings- 
faktorer 
 

 
 
 
Titel: ” 
Cultural 
Diversity in 
the  nurse-
client 
encounter” 
Författare: 
Butrin, J 
Tidskrift: 
Clinical 
Nursing 
Reserach 
Årtal: 1992 
Land: USA 

 
 
 
Fenomenologisk 
Kvalitativ studie 
 
Patient- och 
sjuksköterske-
perspektiv 
 
 
 
 
 

 
 
 
Problem: 
Sjuksköterskans 
bristande kunskaper om 
kulturella skillnader och 
bristande 
kommunikation mellan 
sjuksköterskan och 
patienten utgör ett hinder 
för en effektiv vård. 
Syfte: Att granska 
möten mellan 
amerikanska 
sjuksköterskor och 
patienter med en annan 
kulturell bakgrund, samt 
granska deras 
upplevelser av dessa 
möten. 

 
 
 
 
Fenomenologisk kvalitativ 
beskrivande metod.  15 
amerikanska 
sjuksköterskor och 15 
patienter med olika 
kulturella bakgrunder 
deltog. De blev intervjuade 
separat efter deras möte 
och deras svar jämfördes. 
2 möten spelades in på 
video, samt att 
intervjuerna spelades in 
och transkriberades. 
Gemensam data hittades i 
transkriptionerna delades 
upp i olika teman. 
 

 
 
 
 
 
Tre olika 
kategorier av 
teman framkom ur 
data: 
- Gemensamt 
tillfredsställande 
möten 
- Osammanfallande 
möten 
- Gemensamt icke-
tillfredsställande 
möten 
 
 

 
 
Titel: “Caring 
for patients of 
islamic 
denomination: 
critical care 
nurses’ 
experiences in 
Saudi Arabia." 
Författare: 
Halligan, P 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical 
Nursing  
Årtal: 2006 
Land: Irland  

 
 
 
Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie med 
vårdarperspektiv 
 
 
 
 
 
 

 
 
Problem:  
Vården anpassas efter 
västerländska kontext. 
Muslimer som är den 
största etniska minoritet 
i västerländer drabbas av 
detta, då vården inte 
alltid går ihop med vad 
religionen säger. 
Samtidigt har vård ur ett 
islamiskt perspektiv inte 
dokumenterats väl. 
 
Syfte: Att redogöra det 
väsentliga av 
sjuksköterskors 
upplevelse och 
erfarenheter av att vårda 
muslimska patienter. 

 
 
 
 
 
Kvalitativ metod. 
Öppen och ostrukturerad 
intervju med 6 
sjuksköterskor med olika 
kulturella bakgrund som 
jobbar på ett sjukhus i 
Saudi Arabien. 
Intervjuerna spelades in på 
band och transkriberades 
ordagrant. 
Data sammanställdes så att 
informanterna själva 
kunde värdera den 
transkriberade data.  

 
 
Presenteras i 3 
huvudteman med 
subteman: 
Familje- och 
släktband 
- Engagemang 
- Autonomi 
- Besök 
- Stöd 
Kulturella och 
religiösa influenser  
- Språket 
- Religionen  
- Död och döendet 
- Maten 
- Könsroller 
Sjuksköterske- 
patient relation 
- Kommunikation 
- Emotionella 
ansträngningar 
- Vidsynthet  
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Artikel Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat 
Titel: Immigrants 
in emergency care: 
Swedish health 
care staff’s 
experiences.” 
Författare: 
Hultsjö, S 
Hjelm, K 
Tidskrift: 
International 
Nursing Review  
Årtal: 2005 
Land: Sverige 

 
            
Kvalitativ 
studie 
 
Vårdar 
perspektiv    
 
 
                  

Problem: Att Sverige har 
blivit ett mångkulturellt 
samhälle innebär att antal 
patienter med en annan 
kulturell bakgrund har ökat.  
Detta ställer stora krav på 
sjukvårdspersonalen, 
särskilt inom akuta 
avdelningar.  
 
 
Syfte: Att identifiera om 
sjukvårdspersonal inom 
somatiska eller psykiatriska 
akutvårdsavdelningen har 
upplevt problem vid vård av 
invandrare och om fallet så 
en jämförelse av dessa 
upplevelser. 

Undersökande 
kvalitativ metod 
med utvald 
fokusgrupp och 
semistrukturerard 
Intervju med 22 
kvinnliga och 13 
manliga sjuk- och 
undersköterskor. 
Före intervjun 
fick varje 
informant fylla i 
ett formulär om 
erfarenhet. 
Intervjuerna blev 
transkriberade 
ordagrant och 
analyserades. 
Meningar och 
åsikter jämfördes. 
Liknande data 
delades upp i 
kategorier. 

Efter analys framkom 
kategorier om problem som 
vårdpersonal har stött på vid 
vård av invandrarpatienter: 
- Skillnader relaterat till 
vård av asylsökande 
flyktingar. 
- Svårigheter relaterat till 
annorlunda kulturellt 
beteende 
- Svårigheter relaterat till 
kontakt med anhöriga 
-  Svårigheter relaterat till 
könsroller. 
- Komplicerade 
organisationsfaktorer 
- Språkbarriärer  
- Svårigheter relaterat till 
tidigare erfarenhet av 
migration. 
 - Situationer som upplevs 
som hotfulla. 

Titel: ”The 
palliative care 
needs of ethnic 
minority patients: 
staff perspectives” 
Författare: 
 Diver, F 
Molassiotis, A 
Weeks, L 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Palliative Nursing 
Årtal: 2003 
Land: 
Storbritannien 
 

Kvalitativ 
fenomen- 
ologisk studie  
 
Sjuksköterske
-perspektiv 
 
 
 
 
 
 

 Problem: Hälso- och 
sjukvården anpassas efter 
attityder, prioriteringar och 
förväntningar utefter 
majoritetsbefolkningen i 
Storbritannien, vilken anses 
vara vit kristen medelklass. 
Detta kan vara ett problem 
då patienter av etniska 
minoritetspatienter sökte 
palliativsjukvård.  
Sjuksköterskor anses ha 
etnocentriska tankar att den 
västerländska 
sjukvårdsstandarden är 
överlägsen, samt att 
sjuksköterskan har bristande 
kunskap om kulturella 
skillnader.  
 
Syfte: Att undersöka 
palliativsjuksköterskors 
perspektiv på multikulturell 
vård, samt deras upplevelser 
av vård av etniska 
minoritetspatienter. 

Kvalitativ struktur 
och datainsamling 
genom 
semistrukturerade 
intervjuer med 5 
(1 man, 4 
kvinnor) 
palliativa 
sjuksköterskor av 
engelsk ursprung 
och som hade en 
erfarenhet av 8-26 
år inom vården. 
Intervjuerna blev 
inspelade och 
därefter 
transkriberade. 
Dessa lästes om 
flera gånger och 
utefter det  
kategoriserades 
liknande data. 
Kategorierna 
delades därefter i 
över- och 
undergrupper, där 
data kunde 
presenteras i 
resultatet.  
 

Resultatet presenteras i 
form av 7 huvudteman med 
subteman, inklusive citat 
från informanterna. 
 Filosofier av vård   
- Kulturella skillnader 
- Individualiserad 
bedömning och vård 
- Brister orsakade av 
etnocentrism 
- Kulturkunskap 
Främjanden av 
multikulturell vård 
- Utbildning  
- Lärdom av erfarenheter 
 - Användning av litteratur 
och källor 
- Kommunikations- 
kanaler   
Barriärer i multikulturell 
vård 
- Tolkservice 
- Människors 
attitydproblem 
Problem orsakad av 
multikulturell vård 
- Språket 
-  Maten 
- Klaganden  
- Familjen  
Fullständig multikulturell 
vård i infattningen av 
palliativ vård  
Positiva uppfattningar 
Service 
uppfattningsförmåga 
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Artikel Perspektiv   Problem och syfte Metod Resultat 
Titel:”Caregiving to 
Patients Who Are 
Culturally Diverse 
by Swedish Last-
Year Nursing 
Students”. 
Författare: 
Lundberg, P.C. 
Bäckström, J. 
Widén, S.  
Tidskrift: Journal 
of Transcultural 
Nursing 
Årtal: 2005 
Land: Sverige 
 

 
Kvalitativ studie 
 
Vårdarperspektiv    
 
          
 
      
 
 
                         

Problem:  
Ökad invandring har 
lett till ett ökat behov av 
att förbereda 
sjuksköterskestudenter 
utöva kulturspecificerad 
omvårdnad den del av 
befolkningen som har 
en annan kulturell 
bakgrund. Detta innebär 
att studenterna bör bli 
erbjudna en kurs där de 
får möjligheten att 
jobba med patienter 
med en annan kulturell 
bakgrund.  
Syfte: Att beskriva 
sjuksköterskestudenters 
upplevelse av att vårda 
patienter som har en 
annan kulturell 
bakgrund. 

Kvalitativ metod  
150 sjuksköterske-
studenter deltog i studien. 
107 fick svara på ett 
frågeformulär med öppna 
frågor. 15 deltog i en 
semistrukturerad intervju. 
Frågor som förekom i 
frågeformuläret förekom 
även i intervjun. Verbal 
data transkriberades och 
kodades utefter ämne. 
Skriftlig data från 
frågeformuläret 
bearbetades och 
omvandlades till text. 
Senare parades liknande 
data ihop och därefter 
kategoriserades.  
 

Analysen resulterades  
i 3 huvudkategorier med 
subkategorier: 
   
Kulturkunskap 
 - språk och 
kommunikation 
- patientens anhöriga 
- kulturellt beteende 
   
Kulturell otillräcklighet 
 
Nyfikenhet på kultur 

Titel:”Nurses’ 
experiences of 
caring for South 
Asian minority 
ethnic patients in a 
general hospital in 
England”.  
Författare: 
Vydelingum, V.  
Tidskrift: Nursing 
Inquiry 
Årtal: 2006 
Land:Storbritannien 

Kvalitativ studie 
 
Sjuksköterske- 
perspektiv    
 
 

Problem: Vårdgivandet 
för minoritetsgrupper i 
Storbritannien har visat 
sig vara ojämlikt i 
praktiken.   
Syfte: Att beskriva 
engelska 
sjuksköterskors 
upplevelse av att vårda 
sydasiatiska patienter i 
ett sjukhus i södra 
England. 

Kvalitativ metod. 
Gruppintervju med 43 
deltagande sköterskor.  
 Data insamlades genom 
kombination av inspelning 
av intervjuerna och 
fältnoteringar.  Meningar 
och paragrafer blev 
kodade och därefter 
omvandlades till teman. 

Efter analysen framkom 8 
olika teman i resultatet: 
 
- Ändringar i servicen 
- Falsk kännedom om 
jämlikhet 
- Begränsad kunskap om 
kultur 
- Beskyllningsoffer  
- Värdering av anhöriga 
- Förnekande av rasism 
- Etnocentrism   
- Självupptäckt  

 
Titel:”Nurses 
Descriptions of 
caring for culturally 
diverse patients”. 
Författare:  
Kirkam, R. S. 
Tidskrift: Clinical 
Nursing Research  
Årtal: 1998 
Land: Kanada  
 
 
 

 
Kvalitativ studie 
 
Sjuksköterske- 
perspektiv    
 
 
 
 

 
Problem: Trots 
akademisk 
uppmärksamhet har få 
studier gjorts om 
sjuksköterskors 
upplevelse av att vårda 
patienter med en annan 
kulturell bakgrund. 
Samtidigt är det okänt 
om kulturbaserade 
omvårdnadsteorier är 
till hjälp vid vård av 
dessa patienter. 
 
Syfte: Att belysa om 
uppmärksamhet på 
kulturella skillnader i 
vården resulterar i en 
mer kulturkänslig 
omvårdnad av patienter 
med en annan kulturell 
bakgrund.   

 
Kvalitativ interpretativ 
beskrivande metod. 8 
sjuksköterskor blev 
intervjuade 2 gånger var 
med orienterande öppna 
frågor. Efterföljande 
intervjuer tydliggjorde 
uppkommande teman. 
Alla intervjuer blev 
inspelade och 
transkriberade. Induktiv 
data analys gjordes under 
kategorisering av data.  

  
 
15 ämnen framkom efter 
analys: 
- Sjuksköterskans 
engagemang  
- Motståndskraftig vård 
- Allsidig vård 
- Lidelsefull vård 
- Omvårdnadsstrategier 
- Anknytning med 
patienten 
- Att jobba med anhöriga 
- Insättning av kulturell 
praxis 
- Balansera förväntningar 
- Kontextuella faktorer 
- Infattning av vården 
- Kollegors roller 
- Institutionens 
engagemang  
- Utbildningens grund 
- Närvaro av rasism 
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Artikel Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat 
Titel:” Culturally 
diverse patient-
nurse interactions 
on acute care 
wards”. 
Författare: 
Cioffi, J. 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Nursing 
Årtal: 2006 
Land: Australien 
 

 
Kvalitativ 
studie 
 
Patient- och 
vårdar-
perspektiv 
      
 
 
                        

Problem: Det har inte 
gjorts tillräckliga studier 
om patienters och 
sjuksköterskors upplevelse 
av interaktionen mellan 
patienter med en annan 
kulturell bakgrund och 
sjuksköterskor.  
 
 
Syfte: Att belysa 
sjuksköterskors och 
invandrar patienters 
upplevelser gällande 
patient- och 
vårdarrelationen i akut 
avdelningen. 

Kvalitativ metod  
Ostrukturerad 
intervju med 8 
australiensiska 
sjuksköterskor och 8 
patienter med 
ursprung från Mellan 
Östern eller Asien. 
Frågorna var öppna 
och varje informant 
blev individuellt 
intervjuad under 45 
minuter. De inspelade 
intervjuerna 
transkriberades och 
man sammankoppla 
de liknande data som 
förekom hos 
patienternas och 
sköterskornas svar. 
På sätt kunde man 
dela data i teman. 

3 huvudteman 
framkom som beskrev 
relationen mellan 
patient och 
sjuksköterska: 
 
- Gemensamma 
anspänningar 
 
- Begripna skillnader 
 
- Upprätthållen 
kunskap  

Titel:”Nurses’ 
experiences of 
caring for ethnic-
minority patients”. 
Författare: 
Murphy, K. 
Macleod Clarke, J. 
Tidskrift:  
Journal of 
Advanced Nursing 
Årtal: 1993 
Land: 
Storbritannien 

Kvalitativ 
 
Sjuksköterske
-perspektiv 

Problem: Vård av etniska 
minoriteter har visat sig 
vara inte tillräckligt 
adekvat, samtidigt som 
sjuksköterskor har en 
negativ attityd gentemot 
dessa patienter. 
Syfte: Att belysa 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
patienter av etnisk 
minoritet, samt vilka 
problem man möter när 
man vårdar dessa 
patienter. 

Kvalitativ metod. 
Öppen djupintervju 
med 18 
sjuksköterskor. 
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades 
ordagrant. Data blev 
därefter kodad utefter 
ämnen som hade 
förekommit i 
meningarna. Koderna 
blev därefter 
kategoriserade. 
 

5 kategorier framkom 
efter analysen: 
 
- Problem relaterat till 
kommunikation 
- Problem relaterat till 
vårdrelationen 
- Problem relaterat till 
anhöriga  
- Problem relaterat till 
sköterskans känslor 
- Problem relaterat till 
bristande kunskap om 
kultur 

Titel:” 
Transcultural 
nursing practice 
described by 
registered nurses 
and baccalaureate 
nursing students”. 
Författare:  
Baldonado, A. 
Ludwig, P.  
Barnes, K. 
Starsiak, D. 
Nemivant, E.  
Anonas-Tremate, 
A. 
Tidskrift: Journal 
of Transcultural 
Nursing 
Årtal: 1998 
Land: USA 

Kvalitativ 
 
Sjuksköterske
-perspektiv 
 
 
 

Problem: Studier sedan 
tidigare har visat att det 
finns ett stort behov av 
kulturell kompetens vid 
vård av patienter med en 
annan kulturell bakgrund. 
Samtidigt har 
sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter 
upplevt en osäkerhet i att 
vårda patienter med en 
annan kulturell bakgrund, 
på grund av bristande 
kunskap. 
 
Syfte: Att besikta 
sjuksköterskors och 
sjuksköterske- 
studenters praxis av 
transkulturell omvårdnad.  

Kvalitativ metod. Ett 
frågeformulär med 
öppna frågor delades 
ut till sjuksköterskor 
och studenter. 
Formuläret bestod av 
olika svarsalternativ 
samt möjligheter av 
egna beskrivelser. 
767 användbara 
formulär blev 
kodade. Liknade 
meningar och 
upplevelser kodades 
och delades in i olika 
kategorier. Teman 
utvecklades för att 
kunna förklara 
kategorierna. 
Studenternas och 
sjuksköterskornas 
svar analyserades 
separat.  

Resultatet 
presenterades i form 
av två huvudteman 
med subteman: 
- Vårdarens behov av 
att kunskap om 
transkulturell 
omvårdnad  
- Transkulturell 
omvårdnad möjliggörs 
med modifieringar 
dessa innefattar: 
 
- språk och 
kommunikation 
- smärtförnimmelse 
- religion och andliga 
dimensioner 
- familje- och 
könsroller 
- andra värderingar 
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